
 

 

 

 سازیخصوصیابعاد همه 

 1، هادی مورخ1شورج نیفرد

 چکیده

تئوري کالسیک، پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادي اگرچه 

هاي پس از پايان جنگ جهاني دوم دخالت در اقتصاد به حدي تأکید داشته است ولي طي دهه

ريق اي، از طهاي برنامهافزايش يافت که دولت در اغلب اقتصادهاي آزاد و مختلط مشابه اقتصاد

هاي دولتي ( نقش فعالي را ايفا کرد. کشورهاي صنعتي با اجراي بنگاههاي اجرايي خود ) اهرم

 به دست نسبي هايموفقیت   65و  05هاي هاي کالن و خرد اقتصادي در خالل دههسیاست

 صاداقت در دولت مداخله به نسبت زماني مقطع آن در محدود انتقادات به دلیل همین به آوردند

،حداقل در جهان غرب، شاهد 25نشد. با نزديک شدن به پايان دهه  داده چنداني اهمیت

اقتصادي بوديم که زمینه طرح  يهااستیسهاي مستمر مشکالت عديده اقتصادي و ناکامي

انتقاد و ترديد نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعیین اندازه مناسب دخالت، نظارت و 

ب مجادالت نظري در محافل علمي نسبت به هدايت دولت در اقتصاد فراهم شد. بدين ترتی

مديران و تصمیم گیران اجرايي و سیاسي کشورها نسبت به  يمتقاعدسازدخالت دولت، 

تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و ايده بازنگري در سهم 

در کشور  45دهه  و آغاز 25دهه  انيدر پاشد. سرانجام  تريجدو اندازه دخالت دولت، 

در کشورهاي در حال توسعه  يتا حدصنعتي و  يکشورهاآن در ساير  به دنبالانگلستان و 

و کاهش حجم دخالت به منظور رفع اختالف و  يسازيخصوصموضوع اتخاذ سیاست 

موردتوجه جدي واقع شد. در ايران پس از پايان جنگ تحمیلي و  هاآنهاي پیدايش انگیزه

 يسازيخصوصو سیاسي ، سیاست  امه پنج ساله اقتصادي،اجتماعي ، فرهنگيآغاز اولین برن

اقتصادي کشور مطرح شد و اولین مجوز قانوني  يهااستیسبه عنوان يکي از اجزاي مهم 

نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصي در 
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در  يسازيخصوصاساسي که در تفاوت  نکته اصلي و .اقتصادي به تصويب رسید يهاتیفعال

و  قوي هايشرکتکه کشورهاي پیشرفته  است نيادارد  ما وجودشورهاي پیشرفته و کشور 

ه ورشکست هايشرکتاما در کشور  کننديممقتدر را بدون مشکل به بخش خصوصي واگذار 

نادرست نحوه واگذاري به بخش خصوصي واگذار  يهاوهیشو داراي هزاران مشکل را عالوه بر 

 ، تخصیص منابع، گسترشهاتیفعالبا هدف ارتقاء کارايي  يسازيخصوصسیاست  .کننديم

هاي هاي برنامهمختلف تولیدي و تجاري از جمله سیاست يهابخشمردمي در  يهامشارکت

از  ناشي يامدهایپرويکرد مجددي به سیستم بازار جهت جبران  يسازيخصوصتوسعه است. 

توجهي، شکست هاي اقتصادي است که بدون ترديد هرگونه بيشکست دولت در فعالیت

مروري از مقاالت و اتفاقات  صورتبهدر اين مقاله که   .ديگري را در اقتصاد به بار خواهد آورد

خصوصي شده  تهیه شده سعي  هايشرکتو اثرات آن در بعضي از  يسازيخصوصناشي از 

ان در جه سازيخصوصي، به تاريخچه  سازيخصوصيده عالوه بر بیان تعريف و موضوع گردي

به تفصیل در اين موضوع بحث کرد و مطالب زيادي نوشت  توانميو ايران اشاره شود. اگرچه 

قانون اساسي  در مسیر  88تا انشاهلل در مسیر رعايت اصل  کنیممي اکتفااما به اين مختصر 

 نحو صحیح قدم برداريم. دولت به سازيسبک

قانون اساسي، رشد و توسعه 88، اصل سازيخصوصيبخش خصوصي،  واژگان کلیدی:

 اقتصادي

 مقدمه

آن  يداللت دارد که معنا يو عموم يبر وجود دو حوزه خصوص سازيخصوصيمفهوم 

 دو عرصه است. نيا نیب هامديريتو  هايتصد ،هاداراييتحول و نقل و انتقال 

دهه  ليو اوا 0525است که از اواخر دهه  ايواژه( Privatization) يسازيخصوص واژه

 ايگستردهو فرانسه از رواج  کايآمر س،یمحافظه کار در انگل هايدولتکار آمدن  يبا رو 0545

که هم اکنون در کشور ما  يبرخوردار شد به طور يعالوه بر ابعاد اقتصاد استیدر عرصه س

 .شودمي يتلق زین استیاز جمله مباحث عمده عرصه س سازيخصوصيموضوع  زین

 ياست اما در هر حال دو معنا يمشکل اریبس کار« يسازيخصوص»واژه  فيتعر اگرچه

محدود خود عبارت  يدر معنا سازيخصوصيواژه وجود دارد.  نيا يمحدود و گسترده برا
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 ايو  يبه طور کل يوصبه بخش خص يو عموم يدولت هايشرکتو  هادارايي ياست از واگذار

 .هاشرکتو  هادارايي نيدر ا هاآنکردن  کيشر

و  هاتصدياست که انتقال  نيآن استوار شده ا هيبر پا سازيخصوصي نديکه فرآ يمنطق

 يبه بخش خصوص يو عموم يکاال و ارائه خدمات از بخش دولت دیتول هايزمینهدر  هافعالیت

 جادياز گسترش رقابت و ا يمنابع که ناش نهیبه صیو تخص دیعوامل تول ييکارا شيباعث افزا

 .شودمياست،  تیشفاف

 هجیو در نت يبخش خصوص تیموجب گسترش مالک سازيخصوصيگسترش  نیهمچن

 رفتشیپ يبرا يو منابع بخش خصوص شودميشهروندان در اداره امور جامعه  شتریمشارکت ب

که  ييمقصود با سازوکارها نيبه ا لی. البته ندهدميجامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار 

نظارت  زیو ن کنندمي نيخود تدو سازيخصوصي هايبرنامه ياجرا يمختلف برا يکشورها

 دارد. يکيارتباط نزد هاآن حیصح يبر اجرا قیدق

از  ياریدر بس هادولتاست که  يو حقوق ي، ماليياست اجرا ينديفرا سازيخصوصي

 .آورندميکشور به اجرا در  يانجام اصالحات در اقتصاد و نظام ادار يجهان برا کشورهاي

حکومت و بازار و به نفع بازار است.  نیدر تعادل ب رییاز تغ يحاک «سازيخصوصي» واژه

 يادموسسه اقتص کي اتی( عمليو اجتماع يمال) ييکارا شيافزا يبرا ايوسیله سازيخصوصي

باعث  يرقابت طيعرضه و تقاضا در بازار در شرا سمیکه مکان رسديمبه نظر  نیچن راياست؛ ز

 تر کاالهامتنوع و شتریب دیتول جهیعوامل و در نت ييکارا شيافزا د،یعوامل تول شتریب يریبکار گ

ر د يو علم کيتئور يبه جهت مبان بینيپیش ني. اديخواهد گرد هاقیمتو خدمات و کاهش 

 صورت نيشده است و در ا رفتهيپذ يامر کشورها ريتجربه سا نیسطح اقتصاد خرد و همچن

 ينعيانجام آن  يچگونگ دهیچیمسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پ ييچرا

 در جامعه است. يبخش خصوص گیريشکل زیو ن تیانتقال مالک

 

 آن بر اقتصاد دولت تأثیرو  سازیخصوصی

 يهايحوزهعبارت است از تعیین نقش دولت در اقتصاد در  سازيخصوصياصلي  فلسفه

 زيربناهايکالن در  گذاريسرمايهاجتماعي، دفاع ملي،  تأمینچون بهداشت، آموزش پايه، 

ي خصوصي جهت عملکرد هاشرکتاقتصادي، فراهم کردن محیط حقوقي و ساختاري براي 

و مديريت  دهيسازمانتصاد از طريق و ارزش افزوده بر اق وريبهرهو از اين رو افزايش  آزاد
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 ييي که جهت رقابت در بازار بايستي تجاري عمل کنند در ادامه به بررسهاشرکت کارآمد

 :پردازيممي سازيخصوصي هيمختصر چند نظر

 تیمجدد حقوق مالک یواگذار یبه معنا سازیخصوصی-1

و بازارهـاي  يخصوصـ تیکه مالک شودمياقتصادي فرض  اتیطور معمول در ادب به

و اختالف نظري که ممکن است براي  سؤال. کنندميبـه مـوازات هـم حرکت  يرقـابت

توجه را مبذول کرد،  نيشتریب ديهدف با نیاست که به کدام نيمطرح شود ا اقتصاددانان

 تیدارند که عملکـرد کـاراي اقتصـادي بـه مالک اداعتق يرقابت. برخ اي يخصوص تیمالک

 ياتیمعتقدند که رقابت سرچشمه ح گريد يدارد. برخ يآن بستگ سازيخصوصيو  يخصوص

 دارند. براي تأکید ييهم چون مقررات زدا گريد هايسیاستاست و به طور معمول بر  ييکارا

 تیکه بر مالک يکه در انحصار دولت قرار دارد کسان يمثال در خصوص بخش ارتباطات دولت

اس که دخالت را پ يو در مقابل کسان ورزندمياصرار  زین سازيخصوصيبر  کنندميپافشاري 

و ود ش میحوزه مختلف تقس نيبخش قبل از فروش، به چند نيکه ا دهندمي حیترج دارندمي

 طيشرا تتح يبماند اما در عوض اجازه داده شود تا بخش خصوص يباق يعموم تیدر مالک يا

 با آن رقابت کند. کسـاني

 و ، رونالـد کوزانیاز جمله آرمن آلچ گرييد اقتصاددانانکه توسط  تیحقوق مالک هينظر

ه فردي ک هايمحرك هيرا تنها بر پا يرفتار سازمان هايتفاوت افت،يتوسعه  هـاروارد دمسـتز

 .کندمي حيتشر ،آيندميبه وجود  تیساختار حقوق مالک لهیبه وس

ـه اسـت ک يکننده روابـط اقتصـادي و اجتمـاع حيتصر يخصوص تیمالک دگاه،يد نيا از

 ظرمدنکه هم منافع مالک را  ابیاز عوامل کم برداريبهرهدر  با يکديگردر تعامـل  ـديمـردم با

کنند.  تي، رعادهدميمورد توجه قرار  زیاز آن را ن يناش ياحتمال هايزيانو هم  دهدميقرار 

 از: اندعبارت هاآن ترينمهمکـه  شودميشامل را  يبه طور معمول حقوق مختلف تیلکحق ما

 يمکان و انتقال تمام رییتغ جوهر ياحالت آن به هر صورت و  رییتغ ،يياز دارا برداريبهرهحق 

رو  ـني. از اشودميحقوق توسط دولت محدود  نياز ا ياز آن تا حدي که بخش يبخش اي

به چه  تیاست که حقوق مالک نياول ا يمرحلهدر  ه،ينظر نيا ايبر ـديیموضـوعات کل

 يهاشاخه گري؟ مثل دشوندمي فیمزبور تضع هايحق؟ و دوم چگونـه شودميواگذار  يکسان

. کنديمفردگرا تصور  صرفاًرا بـه عنـوان عمل  يعمل انسـان ت،یاقتصاد خرد، مکتب حقوق مالک
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سود کسب کنند، به همان اندازه اموال مزبور بهتر  شتریب اموالشان يادارههر چه قدر افراد از 

و کمرنـگ گـردد،  فیتضـع شتریب هاآن تی، هر چه قدر حقوق مالکبرعکسخواهد شد.  ياداره

 .خواهند داشـت کنترلشانموال تحت از ا کارآمدکمتري براي استفاده  زهیافـراد انگ

 اقتصادی فیمکان وظا رییبه عنوان تغ سازیخصوصیمدل اقتصادی دوم: _1

 ناپذيريجبرانبه طور  يکه اعتقاد دارند بخش عموم گراهاراستبا مکاتب  سهيمقا در

آموزش  يکه در مکتب اقتصاد خرد سنت ياسیگران س لیناکارآمد است آن دسته از تحل

 اقتصاددانان ي. البته اجماع عمومدارند ميدر خصـوص نهادهـاي عمو تريراسخ، نظـر اندديده

 يياراک يدر بازارهاي رقابت يکاالهاي خصوص سازيفراهمدر  يخصوص تیالکاست که م نيبر ا

دفـاع از  بـر يمبنـ يياستدالل قابل اعتنـا چیاقتصادي ه اتیدر ادب نيبنابرا؛ دارد شتريیب

 .خوردنميبه چشم  ديیتول هايبنگاه يدولت تیمالک

ا دو ب سهيدر مقا سازيخصوصينسبت به  ياسیس هايتحلیلدر علم اقتصاد و  جيرا اجماع

ر د تیحقوق مالک دگاهيکه د يعمل کرده است. در حال دارانهجانب اریسه دهه گذشته، بس -

 هاينظريهاز  ايمجموعهاسـت،  يناکاف يروشن ول يخصوص -يعموم هايتفاوت يمبان لیتحل

ا ب غیرانتفاعي هايبخشکه در آن بازار، دولت و  يطيشرا يمرسوم وجود دارند که بر بررس

 يخيارت يتیبازار از موقع يمجموعه، تئوري کاست ني. در اپردازندمي شوندميروبرو  ييعدم کارا

 دهنيفزا يبازده ،ياطالعات ناقص، عوامل خارج کینئوکالس ـهيبرخوردار است. بر طبق نظر

ازار که ب شوندميمانع از آن  هاپژوهش ينابرابري ثروت در برخـ واقتصادي  اسینسبت به مق

کـه بـازار بـا کمبود مواجه  يزمـان گريبه عبارت د؛ ابديو مطلوب دست  نهیبه عملکرد به

در صورت لزوم قابـل دفـاع  تواندميمقررات گذاري  اي يعموم تیاز انواع مالک ي، برخشودمي

 انیدر خصوص انتخاب م را يمطلب چیه هيجا نظر نيکه در ا شتتوجه دا ديالبته با) باشـد.

ا ر شتريیب اطاتیاحت ر،یي اخهاپژوهشاز  ي.( برخکندمين انیب تیمقررات گذاري و مالک

، نخست آن که بازارها براي نشان هاآن. بـه اعتقـاد کنندميمطـرح  يمداخله عموم يدرباره

هستند که قابل رقابت باشند و  نيا ازمندین هاآن. ندارندبه رقابت کامل  ازيین ،ييدادن کارا

 به دست خواهد آمد. يبه قابل رقابت بودن به سادگ افتنيالزامات دست 

دولـت چـه  ايبازار توانسته است نشان دهد که  تیبا موفق يتئوري انتخاب عموم دوم،

خوردار بر ينامطلوب تیعملکرد دولت از وضع ايکه آ نيا اي شوندميبـا کمبـود روبـرو  يزمـان
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به بازار  ریبراي کمبود غ هاوضعیتاز  ايمجموعه يبه بررس اقتصادداناناز  ياست. برخ

 .اندپرداخته

وم معلـ ايگونهرا بـه  غیرانتفاعيبازار نقش بخش  ریکمبود بازار و غ هاينظريه مجموعه

به  سازيخصوصيمنظر،  ني. از اشودميبازار مشخص  و ياکـه در آن ضعف دولت  سازدمي

 .شوديم فيبخش کارا تعر کياز بخش ناکارا به  هافعالیتو  فيبراي انتقال وظا يمثابه روش

اقتصاد محسوب  يکالياقتصادي به جاي بازسازي راد ليابزاري براي تعد فيتعر نيا

 .شودمي

 یبه مثابه توانمندسازی اجتماعات محل سازییخصوص .1

 ييتمرکز روي کارا ستی. الزم نستينگر گريياز منظر د توانميرا  سازيخصوصي مفهوم

 که بر گیردميمورد مداقه قرار  شناسيمنظر جامعهاز  سازيخصوصي ـهيباشد، بلکـه نظر

ر و برگ تریگران از جمله پ از تحلیل يبرخ نديفرا ـني. در اورزدمي تأکید ياجتماعـات محلـ

 هايسازمانداوطلبانه،  هاينانجمبـه  ـديدولـت با کنند کهمي شنهادینوهاس پ چاردير

کـه  غیررسمي ايواسطهنهادهاي  گريخود اشتغال و د هايگروه ،يمراکز مذهب ،غیردولتي

ه رابط در اينعمل دهد.  اریاخت ،گیرندميقرار  جامعه« گانهیب فراساختارهاي»اشخاص و  انیم

 يخدمات هايساالريديوان جاديي مدرن با اهادولتتوسط  يينهادها نیچن معتقدند که هاآن

 .شودميگرفته  دهيناد

به به مثا سازيخصوصياجتماعات در مقابل مفهوم  توانمندسازيبه مثابه  سازيخصوصي

 زهیاز انگ نگرسطحي فردگرايانه دهي، اشناسانهجامعه هي. نظرگیردميقرار  تیحقوق مالک

د که معتق نشیندمياز آن جهت  سمیبرالیبـه نقـد ل ـه،ينظر ـني. اکندميرا طرد  هاانسان

 هايظرفیت يو براي تمام دهدمي حیترج ياجتماع هايگروهرا به حقوق  ياست حقوق فرد

 ازيسخصوصياز  يانسان يدارد صورت يسع هينظر ني. اکندمي نییتع يفکري، ارزش پول

 .کندميچپ را در اذهان زنده  هايگروهکند و البته آراي  میترس

 

کننده  هیتوج گريد هينظر دولت بار اضافيبه مثابه کاهش  سازيخصوصي-3

 ليدر کـاهش و تعد ياسـیس تأثیر لیبه دل سازيخصوصيکه  داردمي انیب سازيخصوصي

. در دهه گیردميدولت، موردتوجه قرار  يکاهش بار اضاف گريبه عبارت د ايتقاضاهاي دولت 



 همه ابعاد خصوصي سازي /37

 

 ياز فشار بار اضاف يغرب يدموکراس هايحکومتکه  ردندک شنهادیاز منتقدان پ ي، برخ0525

گزاف و  هايهزينهبا  هاآنامر موجب شده است تا  نيکه ا اندکردهکه بر دوش دارند کمر خم 

 از خود نشان دهند. يفیعملکرد اقتصادي ضع اد،يمصارف ز

متعددي است که به مقابله با  هايسیاستنشان دهنده  سازيخصوصيچارچوب،  نيا در

که  کندميرابطه اضافه  نيدر ا زین« باتلر. »پردازدمياقتصادي  يمال هاينابساماني

 يانتخاب عموم هينظر لهیبودجه را که به وس هايکسريمشکل  تواندمي سازيخصوصي

 و خدمات يي دولتهاشرکتکـردن  يخصوصـ دگاه،يد ني، درمان کند. از اشودميداده  حیتوض

 قيشـوت ينيي کـارآفرهافعالیتبـر  يحرکت به سمت منطق بازار بوده و اقتصاد مبتن ،يعموم

 .شودمي هیو توص

 

 ایدر دن سازیخصوصی تجربه

شده،  ليبحران در کشور تبد کيبه  ریکه در چند سال اخ ياز موضوعات يکي

 ها وبنگاه يبه نوع واگذار اوالًموضوع  نيا يهااست. چالش يدولت يهابنگاه يسازيخصوص

 .شودميمربوط  يبعد از واگذار هاآن يلیتعط اي فیبه عملکرد ضع ثانیاً

 هاآناز  ياریندارد بس يداريباال، خر متیق لیبه دل شيهادرواقع دولت به بهانه آنکه بنگاه 

ذار واگ يبه بخش خصوص شده يبند قسطو  يکالن بانک هايوامهم با آن متیق دهمکيرا با 

 تیاهلو  يدر نحوه واگذار تیعدم شفاف لیبه دل خصوصاً يفروشنوع ارزان نيکه ا کرديم

بر موج انتقادها  شتریآنچه ب نیب نياما در ا؛ داشت به دنبالرا  يفراوان يدهاانتقا يسنج

وارد م يبود که در برخ يها بعد از واگذاربنگاه نيا يلیتعط اي يورآمدن بهره نيیپا افزوديم

 يهارسانه يسوارو موج هاآنبا  يانتظام يروین يریو درگ شده کاریبا تجمع کارگران ب

 .شديم ليبحران بزرگ در کشور تبد کيبه  وعموض نيضدانقالب، ا

 0525سال  يکار از مچهار دولت محافظه يبزرگ در انگلستان ط يهايسازيخصوص تمام

 ،يدولت يهاشرکت ييکار، تمرکززدا نيا يهدف اصل نيترانجام شد. مهم 0555تا نوامبر سال 

ها، شرکت ييکارا شيشامل افزا يادیاهداف بن نیو همچن يکاهش الزام قرض از بخش عموم

. بود يعموم يگذارهيگسترده سرما يو ارتقا يمال يتوسعه بازارها ده،کننعمل مصرف يآزاد

قال که انت رفتهيانجام پذ به صورتي يبه بخش خصوص يها از بخش دولتشرکت يهايواگذار

در  ينحوه واگذار ني. اگرفتيها به دست خودشان صورت مشرکت نيا يو کنترل کل تیمالک
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ست. را متفاوت کرده ا يسازيانجام خصوص نديفرآ ،يياروپا يکشورها رينسبت به سا سیانگل

 ياهسهمعرضه  خورد،يکشور به چشم م نيا يسازيخصوص نديکه در فرآ يگرينکته مهم د

 سیتوسط دولت انگل شدهيخصوص يهااز شرکت ي( تعدادييطال هايسهم) ژهيخاص و و

 و يمل تیبه مسائل امن ستهکه درواقع واب کياستراتژ يوکارهااز کسب تيمنظور حمابه

. شودميمحسوب  ایتانيبر يبرا يسازيخصوص ييبوده است. دوران تاچر، دوران طال ياقتصاد

 يعرضه عموم -0در دولت تاچر عبارت بودند از:  يسازيخصوص يراهکارها نيتربرجسته

بخش  هب هاييفروش دارا -8و کارکنان و  رانيبه مد يواگذار -3 م،یفروش مستق -7سهام، 

 اقدامات يسازيقبل از خصوص هاآنآن است که  نهیزم نيتوجه در ااما نکته قابل؛ يخصوص

از آن اشاره کرد: جذاب کردن  ييهابه نمونه توانميرا انجام دادند که  ياياساس ييربنايز

 بیترک يکه دارا ييهاساختار شرکت ديها، تجدبنگاه تيريکردن مد زهیمدرن ،يمال تیوضع

بر  یدتأکها و حاکم بر بنگاه يراقتصادیتر، حذف اهداف غکوچک يهانبودند به بنگاه يمناسب

در  ياقتصاد يهابنگاه میکنترل و تنظ قيدنبال کردن اهداف از طر ،يو اقتصاد ياراهداف تج

 مسیکنندگان، کارکرد سالم مکانمنافع مصرف نیتضم به خاطرو بعد از آن  يزمان واگذار

و حذف موانع و  مقررات زدايي ،يرقابت، آزادساز بیو ترغ قيو تشو ازارخودسامان بخش ب

 صورت شفاف در سطحبه يرسانو اطالع غاتیتبل ،يعیدر سطح وس ریمشکالت دست و پاگ

ئوالن مس نیب يسازيخصوص استیو توافق الزم در قبال انجام س ياسیتعهد کامل س ع،یوس

 .ياسیس يهاو جناح

ر خود را از نظ تیوضع نيبدتر يقابل واگذار هايشرکتاست که در کشور ما  يدر حال نيا

ه ب يدر حال بن بست را با ورشکست هايشرکت کنندمي يسعمسائل مختلف دارا بوده و 

 فروش برسانند.

 در آلمان یسازیخصوص

 يشرکت مادر تخصص جاديدر کشور آلمان با ا يسازيخصوص ياصل نديفرآ يکل طوربه

همه  يموقت تیو مالک يآلمان شرق ياموال دولت يسازيخصوص فهیهند بود که وظ يترو

 به قرار توانميشرکت را  نيا فيوظا نيترگرفت. مهم بر عهدهدولت را  ياهيسرما يهاييدارا

 نام برد: ريز
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 يسازيخصوص قيدولت از طر ياقتصاد تیدامنه فعال ردنمحدود ک -0

 هاشرکت نیرقابت ب نهیزم شيافزا -7

 زاتیو تجه آالتنیماش کردن زهیمدرن -3

 يواگذار يهاروش نيترمولد و مهم يهايگذارهيسرما شيحفظ اشتغال و افزا -8

  از: اندعبارتداشت  بر عهدهشرکت در آلمان  نيکه ا يسهام

بازگرداندن به صاحب  ها،يفروش به خارج ران،يبه مد يواگذار ،يخصوص خشفروش به ب

. آلمان از يها و ادغام و جداسازو بستن شرکت لیتعط ،يآن، انتقال به مقامات محل يقبل

 برعکس در رتبه اول قرار گرفت. 7554اول سال  مهیدر ن يسازيخصوص يلحاظ درآمدها

 اسیقبا م يصنعت کردن يمل چیدوم در آلمان ه يهانبعد از جنگ ج ،يياروپا يکشورها شتریب

 يمحل يهابا نهاد هايمثل شهردار يعموم هايبخشاز  يانجام نگرفت و قسمت بزرگ عیوس

و  يکینمکا هايفعالیتمانند  يصنعت هايفعالیتعالوه بود. به يمتعلق به بخش دولت گريد

 يخصوص تیمالک يدارا يسنت ورطصادرات به يخودرو همه برا داتیو تول ييایمیش ،يفن

سنگ و فوالد، زغال عيدر صنا ييهاييشامل دارا اساساًدولت فدرال  يهاييبودند و دارا

و رشد  يبازساز يرا برا يبخش عموم يحیدموکرات مس يها. دولتشديم يسازيکشت

 اممحبوب کمک کرد، ا يدارهينوع سرما کيها به ساخت تالش ني. اديديم ياتیح ياقتصاد

 مسئلهبه  يرا در نگرش دولت ينقش مهم و بزرگ هاآنبود که  نيدر ا هاآننقطه شکست 

زمام حکومت را  0547تا  0565که از سال  دموکراتالیداشتند. حزب سوس يسازيخصوص

خود مقاومت  ياسیاصول س بر اساس يسازيو خصوص يداشت و در برابر آزادساز بر عهده

سرعت به يصنعت يدوره، بخش عموم نيبرگشته و در طول ا طکرده و در عوض به اقتصاد مختل

رشد  ،يدولت يهابنگاه يبرخ المللي کردنبینو  يرقابت هايبخشرشد در  جهیبه علت نت

 يروانهیمخالفت با ائتالف )حزب دموکرات مستقل حزب م شيافزا 45دهه  لي. در اواافتي

( يطرفدار برنامه رفراندوم اجتماع امااست  ياقتصاد سمیبرالیاست که طرفدار ل گراييراست

 0543 در سال برالیکار به لمحافظه يخيتار رییتغ يرا برا يراه ،ياقتصاد يهااستیبر سر س

حدود  يدولت يهاشده توسط بنگاهاضافه GDPکه در همان سال درصد  يطورآماده کرد به

آغاز کرد،  0543را در سال  يسازيخصوص نديفرآ يطور رسمکشور به نيدرصد بود. ا 6/5

که  يحیمس يهابر سر قدرت آمد. ائتالف دموکرات برالیکار لکه دولت فدرال محافظه يوقت
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 واگن،فولوکس يبا شروع فروش سهام شرکت خودروساز شديم يتوسط هلموت کوهل رهبر

 نیب Deutsche Lufthansa ييمایو هواپ VEBA ييایمیمواد ش دیو تول يبنگاه انرژ

بخش پست  0545را شروع کردند. از سال  يسازيدر واقع خصوص 0545تا  0546 يهاسال

از  ديشد يهامخالفت انیبود و در م يسازدر حال آزاد ياندهيطور فزاو مخابرات آلمان به

 ستیکمون ميرژ يفروپاش 0545شدند. در سال  دهيسازماندوباره  ،يدولت يهاهيجانب اتحاد

 استیو برنامه س دستور کارهمراه بود، باعث شد  زین نیبرل واريکه با سقوط د آلمان شرقي

بنگاه  4555 خصوصي کردناقتصاد متمرکز آلمان با  ليکند و روند تبد رییفدرال تغ يجمهور

کشور  هياز تخصص و سرما يتوسط آژانس اعتماد همراه باشد و به علت برخوردار يدولت

نسبت به  يمدت کمترکوتاه شکالتو با م رفتيم شیسرعت پبه ليآلمان، روند تبد

در  زین يشهر يخدمات رفاه يجزئ يسازيرو بود. خصوصروبه هيهمسا يستیکمون يکشورها

مرحله بخش پست  نیدوم 7553. در سال دیرس انيبه پا تیبا موفق 7557و  7550 يهاسال

 Brenntag) يدولت ي، واحد7558سهام به فروش رفت. در سال  يفروش عموم کيدر 

AG دولت 7550. در اکتبر سال دیدالر به فروش رس اردیلیم 0.2معامله به ارزش  کي( در ،

درصد  06حدود  ،يااسطه معاملهوبه شديم يکه توسط صدراعظم آنگال مرکل رهبر ديجد

 يهادولت يهاييبزرگ دارا يهابا فروش 7556فرودگاه فرانکفورد را به فروش رساند. سال 

 3.3درصد سهمش را به ارزش  8.0. بانک گروپ حدود شودميشناخته  يو محل يمرکز

ت صورکشور به نيا يروند درآمدها و معامالت کل يطور کلدالر به فروش رساند. به اردیلیم

 شده است. میاز ابتدا ترس ريز

 در هلند یسازیخصوص

ا متفاوت ب يائتالف يهاآغاز شد و توسط دولت يدر هلند به کند يسازيخصوص اتیعمل 

 کرديرو کيدر هلند با  هايسازيهمراه بوده است. در کل، خصوص ييهابیفراز و نش

تا در  شونديم دهيسازمان يطور يدولت يهابنگاه. در وهله اول، شودميشناخته  يادومرحله

را داشته باشند و آنگاه در مرحله دوم، دولت تمام سهمش را به  يوددهس ييتوانا آزادبازار 

، در ارائه شد يسازيخصوص شنهادیپ نیبود که اول 0543فروش برساند. به هر حال در سال 

را به فروش برساند.  يمل ياز سهامش را در شرکت ترابر يدولت موفق شد قسمت 0546سال 

ر بانک دسهام پست يبا فروش جزئ يسازيخصوص نددوم لوبر، رو نهیدر کاب 0545در سال 
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 7555و  55 يها. در سالافتيسهام ادامه  يواگذار قياز طر يو تعداد يفروش عموم کي

درآمد را در  نيترختند که بزرگرا فرو يانرژ يمحل يهاسهام شرکت يمحل يهادولت يبرخ

 KPN گريدرصد سهام د 07دولت هلند  7553مدنظر به دست آوردند. در سال  يهاکل دوره

درصد سهام  00.2، دولت با فروش 7558دالر فروخت. در اکتبر  اردیلیم 7.3را به ارزش 

 نيدرصد در ا 05 زانیدالر درآمد به دست آورد و سهامش به م اردیلیم 0.5اپراتور پست 

هنوز حفظ  ييبود که دولت کنترل خود را بر سهام طال يدر حال ني. اافتيشرکت کاهش 

 يکمپان روتردام يشهردار ،يمحل يهايسازيبا شروع دوباره خصوص 7556. در سال ردک

دالر فروخت. دولت  اردیلیم 0.2به مبلغ  يخصوص يمواد زائد را به سه بنگاه سهام تيريمد

درصد سهام پست هرکدام  05و  KPN ماندهيدرصد از سهام باق 4، 7556م سال دو مهیدر ن

-France يکمپان 7552دالر به فروش رساند. در اکتبر سال  اردیلیدو محدود  يبه مبلغ

based ونقل شرکت حمل يفروش عموم يبرا يايدر حراجConnexxion شیب يکه ارزش 

 يطوربوده به يکشور به آرام نيدر ا يسازيخصوص آغاز روند داشت، برنده شد. ونیلیم 055از 

 صورت گرفتهدر کل درآمدها و معامالت  وساناتن زین 0558که با توجه به نمودار بعد از سال 

 هايبخشکشور مربوط به  نيدر ا يسازيخصوص يدرآمدها عيتوز نيشتری. بشودمي دهيد

ونقل، حمل عيدرصد بوده است. صنا 70و بخش مسکن با  يدرصد و بخش مال 32مخابرات با 

 .انددادهدرآمدها را به خود اختصاص  عيتوز نيکمتر يمیو پتروش ياکارخانه

 نيا يمالحظهاست. با  يو بعد واگذار سوددهيدر هلند اول  سازيخصوصي ياصل يژگيو

اً که غالب ديدر کشورمان را د يدر حال واگذار هايشرکتآن را با  يتفاوت اصل توانمي کرديرو

، بعد از هاآن يواگذار ينحوه. صرف نظر از مشکالت شوندميواگذار  مشکالتاز  ييایبا دن

 جاديا زین يگريد نحليالو غالباً مشکالت  افتيخواهد  شيافزا هاشرکت گونهنيامشکالت 

 .کنندمي

 ایتالیدر ا سازیخصوصی

 35بزرگ و گسترده بوده و از دهه  ایتاليا يبخش دولت 0557شروع قرن گذشته تا سال  از

 کشور بودند يکه مسئول بازساز يدولت عيدوم، صنا يبعد از جنگ جهان يو در دوران بازساز

 رگيبا د سهيزمان، در مقا نيکردند. در ا فايکشور ا يرا در رشد اقتصاد يمهم ارینقش بس

در تمام  ريباًتقداشت و  ياديز يسهم و همکار ایتاليا يبخش عموم يياروپا يکشورها
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مشارکت  يو صنعت ياکارخانه مه،یاعتبار، ب هايبخشدر  مخصوصاً ياقتصاد هايفعالیت

 يبعد از جنگ جهان يدر جهش اقتصاد يامالحظهسهم قابل يدولت يهاداشت. اگرچه بنگاه

منابع ناکارا عمل  عيو توز دیدر تول ياندهيفزا طوربه 25با شروع دهه  يداشتند، ول ایتاليدر ا

 6.2حدود  GDPاز  يعنوان درصدبه يعموم يهاارزش افزوده بنگاه 55دهه  ليکردند. در اوا

 ونیلیم میناز  شی( با هم بIRI, ENI,and EFIMسه شرکت ناهمگن ) 57درصد بود. در سال 

درصد  45و  يمال يگذارهيدرصد کل سرما 55کارگر را استخدام کردند. در همان زمان حدود 

ا ب يسازيضمانت شدند. به هر حال خصوص يعموم ياعتبار مؤسساتاندازها توسط کل پس

 ياستراتژ کيعنوان به Alitalia Sirti,STET يهابا فروش شرکت 0557بزرگ از سال  اسیمق

 ایتاليکاهش ارزش پول ا اانجام شده که در سپتامبر ب ديشد ياز بحران مال يخالص يکشور برا

به پارلمان ارجاع  يسازيخصوص ي؛ چهار هدف کليسند کل 57. در سال دیبه اوج خود رس

 گسترده کردن-3بازار،  يريپذدرجه رقابت شيافزا-7سازمان،  ييکارا يبهبود و ارتقا -0شد: 

و کاهش  يلما يدرآمدها شيافزا -8و  يصنعت يهاستمیس يساز يملو بهبود در  يبازار مال

 ،يسازيو منافع در خصوص ديمقدار عوا نيشتریاز منظر اخذ ب ایتالي. ايومو قرضه عم يبده

 سازيخصوصي يهدف اصل زین ایتاليدر ا رايموفق بوده است ز اریبس يياروپا يکشورها نیب

 05 بیدولت داشته است. به ترت يو منافع را برا ديعوا نيشتریبوده است که ب ييکارا يارتقا

 اند.درصد کل درآمدها و معامالت را به خود اختصاص داده 4 و

 

به بخش  يواگذار يبرا يبنگاه دولت 8755 يچک و اسلواک ي: در جمهوريو اسلواک چک

م، دولت مرد شتریو مشارکت هر چه ب يداخل هيغلبه بر کمبود سرما يشد. برا نییتع يخصوص

 0557 هيتا فور 0550)کوپن( را اجرا کرد. در مرحله نخست از  نهيابتکار، طرح سند هز کيبا 

 يداريآن خر نهيبرگ سند دال بر پرداخت هز 08حق داشت تا  رگسالاز اتباع بز کيهر 

 0555تا  055بود و هر سند  داريهفته خر کيبرابر با درآمد  تقريباًاسناد  ني. ارزش ادينما

ود که قرار ب يدولت يهابنگاه ديخر يست براتوانمياسناد  نيارزش داشت. صاحب ا يواحد پول

صرف وجه  میآن را به طور مستق ايبدهد و  ديخر شنهادیشود پ يخصوص ندهيدر آ

طرح با  نيشده بودند. ا سازيخصوصيکند که مشمول برنامه  ييهابنگاه يگذارهيسرما

طرح شرکت کردند. البته از  ني، دوسوم مردم در ا0557 هياستقبال عموم مواجه شد و تا ژانو
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ت شرک يو سودده يمال تیضعشفاف در خصوص و ارائهرا ملزم به  هاشرکتدولت،  گريطرف د

 کرده بود.

 ،سازيخصوصي يمردم برا ياندازهاپسکمبود  لی: در مجارستان به دلمجارستان

دالر در  اردیلیم 8/0، 0553تا  0555کرد. از سال  دایپ ينقش اساس يخارج يهاهيسرما

 يگذارهيسرماقصد  يخارج يشده است، چنانچه کشورها يخارج يگذارهيسرمامجارستان 

درصد سهام را داشته باشند آن کشور  05از  شیب ديقصد خر ايدالر و  ونیلیم 35از  شیب

از  اتیدرصد مال 65از  شیو در پنج سال دوم ب ياتیبار تا پنج سال معاف مال نینخست يبرا

فروش به مالک  ايهمچون اجاره و  گريد هايروشکشور از  ني. البته در اشودمياخذ  يو

 .تاستفاده شده اس زین رهیو غ می، مذاکره مستقيقبل

شرکت را به  7487، 0556 انيتا پا 0557از دسامبر  يرومان ي: صندوق اموال دولتيرومان

 يشنهاداتی، پيخارج رانگذاهيسرماجلب  يصندوق برا نيواگذار نموده است. ا يبخش خصوص

 فارس ارسال کرد. جیخل هیحاش يفرانسه و کشورها ا،یتاليا کا،يمتحده آمر االتيرا به ا

 عبارت است: يبه کار گرفته شده در رومان هايروش

 عرضه سهام به عموم مردم -

 فروش به کارمندان -

 دهيمذاکره و مزا -

 انیفروش به خارج -

 اجاره هايروشانواع  -

ه ب يشرق ياروپا يکشورها گريو د يهمچون چک و اسلواک زین يدر رومان سازيخصوصي

 چند مورد، موفق بوده است. ياستثنا

 رانیدر ا سازیخصوصی

قرار گرفت.  گذاريقانونقوه  بيمورد تصو 00/00/0364در کشور ما در  سازيخصوصي

و  سازيخصوصي هايروش يو اجرا يبر اتخاذ عمل يدولت مبن هیانیب 75/7/0325سپس در 

ه دولت و شروع کارها با توجه ب هیانیب بي. پس از تصوافتيانتشار  يدولت هايشرکت يواگذار

اصالح و انتخاب  نهیمصوبات مختلف در زم 76/0/20و ضعف تا  وتحاصله و نقاط ق اتیتجرب
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وط به مرب يقانون ياتکا ترينمهمو  نیاما نخست د،یرس بيبه تصو يقابل واگذار هايشرکت

درصد سهام  33 دي. طبق قانون مقرر گرددیرس بيبه تصو 07/0/23در  سازيخصوصي

 متی، قنیانگیمعادل م متیبه ق يلتدو هايشرکتو  هاسازمانمتعلق به دولت و  يواگذار

روز سهام به اشخاص  متیبه ق ماندهیو باق يدیتول يسهام به کارکنان واحدها متیو ق ياسم

 يسامو ا ديگرد نییتع يروش واگذار نیواگذار شود و استفاده از بورس به عنوان نخست گريد

 واگذار شوند اعالم شد. بايستيميشرکت که  350

سهام را به  ديخر يبرا ازیدرصد مبلغ مورد ن 05ستند توانمي ثارگرانيقانون، ا نيا طبق

 سهام را به يدیتول يرا در اقساط پنج ساله بپردازند و کارکنان واحدها هیصورت نقد و بق

اشخاص در  گريد يکنند و برا يدارياقساط را هفت ساله خر هیدرصد نقد و بق 70صورت 

 در عمل اتفاق افتاد آنچهاقساط پنج ساله در نظر گرفته شد، اما  هیدرصد نقد و بق 85روش 

 قيشرکت از طر 750بورس و  قيشرکت از طر 035تعداد  0328اسفند  انيبود که تا پا نيا

 يمل عيشرکت را سازمان صنا 5تعداد  البته .دیبه فروش رس (مذاکره دهي)مزا هاروش ريسا

 .کنديم هیواگذار کرده است که اختالف در سه جمع را توج ياجتماع نیبه سازمان تأم رانيا

همچون،  يهايشرکتبه  توانميدر بورس فروخته شده  هاآنکه سهام  يهايشرکت از

 حانيابور ييدرصد دارو 37/6درصد(، کف  05/63) رانيا غیدرصد(، ت 75/43بهشهر ) عيصنا

 دهيبه صورت مزا هاآنکه سهام  يهايشرکتدرصد( و از  48/06) نيسرما آفردرصد(  55/56)

 رانيا ستونیپ دیدرصد(، تول 055اراك ) ومینیبه نورد آلوم توانميو مذاکره فروخته شده 

 يچندان تیدر عمل موفق رانيدر ا سازييخصوص درصد( اشاره کرد. 80درصد( و بوش ) 20/3)

نشده است. در  دهيد يسهام به کارکنان واحدها، وضع مناسب ينداشته است. در مورد واگذار

که  ييتعداد واحدهااست.  دهیدرصد رس 33به  يدیحال حاضر هم سهم کارکنان واحد تول

شده در مرحله نخست،  ريزيبرنامهواحد  784به کارکنان واگذار شده است. با  هاآنسهام 

 يعموم ياز سهام عرضه شده به بورس را واحدها ياریواحد( بس 45دارد. )حدود  اریفاصله بس

 نيکمتر. هر چند که در انددهيخر، سپه و ... يبانک مل يگذارهيسرما هايشرکت لیاز قب

که از  يهايشرکت ياست. بعض دهیدرصد رس 05از  شیموارد، سهم عرضه شده به بورس به ب

 ئتیهبه  ياز ارزش واقع ترنيیپااندك و  يهامتیق. با اندبودهبرخوردار  يمناسب مال تیوضع

و کارکنان  ثارگرانيبه ا يو سودده يمال تیاز نظر وضع گريد هايشرکتو  هاشرکت رهيمد

انتظار داشت کمتر محقق  ديبا رانيدر ا سازيخصوصيکه از  ياز اهداف يواگذار شده است. برخ
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سازمان مستقل  کيهمچون: نبود  يبه موارد توانمي ينابسامان نيا ليشده است. از دال

م مناسب و کارا، عد هيبازار سرما کينبود  ،سازيخصوصي نهیو مسئول در زم رندهیگ میتصم

 يزدگشتاب يو نوع يعدم تجربه کاف نیو همچن قیدق ينظارت و حسابرس ستمیس کيوجود 

و به  بوده است يياروپا يکشورها يو اقتصاد ياسیس طيشرا جهینت سازييخصوص اشاره کرد.

 يگزدشتاببا دقت و به دور از هرگونه  ديبا رانيجهان سوم از جمله ا يآن در کشورها يریکارگ

 ييراهنما يهاچراغ( Rothenbergخصوص به قول روتنبرگ ) نيچرا که در ا رد،یصورت گ

سازمان  کي يکشورها نخست آن که دارا نيکه ا میابييم)چشمک زن زرد( را در جهان در 

 هانآ، هاشرکت سازيخصوصيو دوم آن که قبل از  اندبوده سازيخصوصيمستقل در رابطه با 

 ييدارا تیرا حل و وضع يکارگر مسائل نی. همچناندکرده ح، اصاليرا در حداقل قابل توجه

 يمشخص اقدام به واگذار ياستراتژ کيمشخص کرده و با  کامالًرا  هاشرکت هايبدهيو 

آن عدم  جهینشده است و نت تيموارد رعا نياز ا کي چیه رانيدر ا متأسفانه. اندنموده هاآن

 .باشدمي سازيخصوصي استیس يدر اجرا تیموفق

 ئتیتوسط ه 75/50/0345 خيدر تار يسازيسازمان خصوص هیبه هر شکل اساسنامه اول 

ابالغ  06/57/0345 خيمحترم نگهبان، در تار يشورا ديیو پس از تأ بيتصو رانيمحترم وز

 .ديگرد

توسط مقام معظم  يابالغ ي( قانون اساس88اصل ) يکل يهااستیس« ج»ابالغ بند  با

که  ييهاتیدر فعال يردولتیبر فراهم شدن بستر حضور بخش غ ي، مبن0340در سال  يرهبر

 يهااستیس يقانون اجرا» بيدولت بوده است؛ و با تصو اریدر اخت صرفاًموجب اصل مذکور به

 ديموظف گرد يسازي، سازمان خصوص0342سال  رماهیدر ت «ياس( قانون اس88اصل ) يکل

گسترش »ازجمله  ي( و با اهداف76/07/0344)مصوب مورخ  دير چارچوب اساسنامه جدتا د

 هايبخشسهم  شيافزا» ،«ياقتصاد يهابنگاه ييکارا يارتقا»، «در سطح عموم مردم تیمالک

 يدولت در تصد يتيريو مد يکاستن از بار مال»و  «يدر اقتصاد مل يو تعاون يخصوص

 :دياقدام نما ريخود به شرح ز يقانون فينسبت به انجام وظا ،«ياقتصاد هايفعالیت

 يوربهره شيجهت افزا يبه توسعه مشارکت عموم يابیدست لیتسه يراهکارها هیته •

و ارائه آن به  يو تعاون يبخش خصوص يهايو توسعه توانمند يو انسان يمنابع ماد

 .بيتصو يبرا رانيوزئتیه

 .هايدر امر واگذار يو دارائ يوزارت امور اقتصاد يندگياعمال نما •
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سهام در  يو نحوه واگذار طيها مشتمل بر شراسهام شرکت يواگذار يزيربرنامه •

 .يواگذار ئتیه بيو مقررات مربوط پس از تصو نیچارچوب قوان

جهت تعهد  يگذارهيسرما يهاو شرکت هيسرما نیها، مؤسسات تأمبانک نییتع •

 سهام. ديتعهد خر اي يسينورهيپذ

 يدولت يواگذارقابل يهايتصد ليتبد يالزم برا ييو انجام اقدامات اجرا ييشناسا •

 يذارواگ اتیمناسب و انجام عمل يحقوق تیشوند، به شخص-ياداره م يشرکت ریکه در قالب غ

 ( قانون.05ماده ) يدر اجرا هاآن

از سهام و سهم الشرکه و حقوق  يعرضه هرگونه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناش •

 .يواگذار ئتیه بي( قانون، پس از تصو46موضوع ماده ) يهامالکانه مربوط به بنگاه

 .يواگذار ئتیه رخانهیدب فيانجام وظا •

 يهادر چارچوب برنامه يسازيسهام و خصوص يواگذار يکه برا يفيوظا ريانجام سا •

 .شودمي ايقررات مربوط، به سازمان محول شده و م نیقوان ريکشور و قانون و سا ياتوسعه

 رانیدر ا سازیخصوصی مشکل

 یگذاراستیس( الف

است؛  هايگذاراستیسبه  راديبلکه ا ستیبودن نشانه شکست ن يدولت اي يخصوص صرف

 .ديایباشد ن يراهبرد ديبا يگذاراستیس

شروع شد  يغرب يدر اروپا يشمس 0365سال  ياز حوال ایدر دن سازيخصوصي فرايندهاي

پ چ ياقتصاد هاينظامسقوط  يکه با معنا يشورو يبعد از فروپاش يشمس 25دهه  يو ابتدا

و در دستور کار  ليتبد ياقتصاد يساختارها ترينرايجاز  يکيبه  انيشد، آن جر يتلق

 قرار گرفت. يشورو افتهيتازه استقالل  يکشورها

در خصوص رابطه دولت  25دهه  يط رانيکه در اقتصاد ا يفکر انيموج جر نيبا ا مقارن

 استفاده نموده يتا از آن موج جهان کردنمي دایپ يدانداریقرار داشت مجال م يو بخش خصوص

 88با اصل  رتيمغا لیدر ادامه به دل شد اما انجام 25دهه  ليدر اوا هاسازيخصوصي نیو اول

در مورد مفاسد،  ياديز ينقدها زین 25دهه  يهايواگذار در رفت. شیپ دکن يقانون اساس

اتفاق افتاد  يکه بحران اقتصاد 28و  23و سال  گرفتمي صورت …و  يعدم توجه به منافع مل
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و در  نيتدو 88اصل  يبرا هايينويسپیشبعد  هاسال مجدداًرفت؛  نیموضوع هم از ب نيا

 را ابالغ نمود. 88اصل  يکل يها يهااستیس يرهبر 48در سال  تينها

 ياست مستلزم پاسخ به برخ يخصوص يهاشرکت يکه در مورد واگذار 88ج اصل  بند

 ر؟یخ ايبوده  سازيخصوصيمشکل از  ايمبنا که آ نيبر ا هاستسؤال

ابالغ  يکل يهااستیس يقانون اجرا 42در سال  اریبس يهابیپس از فراز و نش باالخره

کو هپ يواگذار يمتوقف نشده بود؛ به عنوان مثال ماجرا هايفاصله هم واگذار نيشد البته در ا

 است. 46سال  هیاول يهايجزو واگذار

بحث  نیکشور هم ينامبارك در نظام اقتصاد يهااز بازمانده يکيهم اکنون  

 که سطح يزمان دي. شاستیصادر کردن راهگشا ن يکل يهااست. امروز گزاره سازيخصوصي

 هايبخشداشت اما در حال حاضر در  تینکرده بود قابل دایارتقا پ نقدريکشور ا يسکارشنا

که به شکست منجر شده هر کدام به  ييجاها يم و حتيرا شاهد يمختلف يهاوهیمختلف ش

 اجرا شد. يمتفاوت يراهبردها ديشکست خورده و در هر کدام با يلیدل

 ييادوج يعصا کيمثل  ياز دولت به بخش خصوص تیمالک رییکه صرف تغ شهياند نيا 

 است. انگارانهسادهنگاه  کي دهد،يرا کاهش م هانهيو هز کندميمعجزه 

 تیمالک رییتغ گاهچیهنباشد و البته  نيمشکل آفر گاههیچ توانستيبودن م ياصل دولت 

 يگذاراستیسو با  میداشته باش سازيخصوصي میتوانيم ست؛یراهکار ن يبه دولت يخصوص

 .ميریاتفاقات ناگوار را بگ يدرست جلو

ب خو يهاگفت: هم اکنون شرکت ست،یبودن نشانه شکست ن يو دولت يخصوص صرف

که شکست  ميدار ياديز ييهاسازيخصوصيکه فعال هستند؛  ميدر کشور دار يدولت

 يبه صورت راهبرد ديوارد دانست که با هايگذاراستیسبه  ديرا با راديا نيبنابرا؛ اندخورده

 انجام شود.

ت از اشتباها يابلکه با مجموعه میستیدو اشتباه رو به رو ن اي کيبا  سازيخصوصي در

تا  مستمر دولت است شيپا ازمندیشود ن جهیمنتج به نت سازيخصوصي نکهيا ي. برامیمواجه

 شود. ليمؤثر تبد ينديبه فرا سازيخصوصي

کالت شود همه مش يخصوص يشرکت کيکه اگر  نکهيبه تصور ا گذاراناستیس متأسفانه

هم  اهآنکردن  يبا دولت يکه حت اندشدهمشکل  نيباعث ا يشياندساده نيبا ا ،شودميحل 

 با مشکالت مواجه خواهند بود.
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سال  85باشد در  گرمیدر اقتصاد تنظ ديدولت با ديگويکه م يفکر يآن الگو ،متأسفانه

 تیموفق يرا الگو ياست و آزاد ياقتصاد يآزاد بنا برکه  ييگذشته حذف شده و آن الگو

 حاکم شده است. کندمي يتلق

 هرزنجی برنامه آن در و باشد نداشته وجود …و  يدر صنعت، کشاورز ياکه برنامه يزمان تا

ه مشخص نباشد، هرگون يکار نهاد متول میتقس نيا يمشخص نگردد و برا يصنعت يهاخوشه

 اشتباه است. يدر صنعت و کشاورز ياقدام

 سازیخصوصیانحراف در اصل  -ب

بودن سهم مشارکت دو بخش  زیناچ رانيدر ا يسازيمفقوده انحراف خصوص حلقه

 يو نبود فضا يشکل واگذار لیاست به دل يسازيدر روند خصوص يو مردم يخصوص

و نه توده مردم توان شرکت و حضور فعال در  يوکار مناسب، نه بخش خصوصکسب

و  يعموم ينهادها ،يدولت يهابنگاه يمقصد اصل جهیاند. در نترا نداشته يسازيخصوص

ت به بازگش يبرا ؛ کهرشد کردند يشدن بخش خصوص فیضع هيبودند که در سا يدولتشبه

صورت به ديبا هنکي: نخست اردیمدنظر قرار گ ديدو راهکار با يسازيخصوص يجاده اصل

 دنراصرار بر کوچک ک يبه جا ز،یشوند. در گام دوم ن نيگزيجا يرنفتیغ يدرآمدها يجيتدر

 يو بزرگ کردن بخش خصوص يدولت در اندازه فعل داشتننگه ،يواگذار قياز طر يبخش دولت

 .ردیگ قرار کار دو بخش، در دستور يتعادل بخش يبرا

همچون انگلستان در دوران حکومت  ،يسازيخصوص يموفق در اجرا يکشورها تجربه

مند قدرت يبخش خصوص کي اوالًقسم از کشورها  نيامر است که در ا نيا يايمارگارت تاچر، گو

در ابتدا اندك و  يو خصوص يبخش دولت نیب يحجم واگذار ثانیاًوجود داشته و  شیاز پ

د، قدرتمن يخصوص بخش کيکه در نبود  دهدينشان م بهبوده است. تجر يجيصورت تدربه

وده ب يدولتو شبه يردولتیغ يعموم ينهادها عمدتاًدر کشور،  يسازيمقاصد خصوص تيدر نها

 رو شود.در کشور با شکست روبه يسازيکه باعث شده خصوص

 اصطالحات در دوران یاسی( توسعه سج

ر د ياسیتحول شد و توسعه س يدارا ياسیهر چند کشور از نظر س ز،یدوره اصالحات ن در

 دهنده دولتادامه توانميدولت را  نيا ياقتصاد يهااستیدستور کار قرار گرفت، اما از نظر س
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آن بود و  يهادر تمام جنبه ياسیهدف اول دولت اصالحات توسعه س»عنوان کرد.  يسازندگ

ت دس يتوجهاقتصاد به اهداف قابل نهیبود که سبب شد، او در زم يليدال از يکيامر  نیهم

بر  شتریب تأکیدبا  يدولت قبل استیزمان، گسترش و ادامه س نيدر ا ياقتصاد استیس ابد،ین

 تیمشوق و امن يبخش خصوص يکه برا دیام نيبود، با ا مقررات زداييو  يسازيخصوص

 توانمي ،نيبنابرا« و توسعه کمک شود. يبه رشد اقتصاد لهیوس نيو به ا ديآ فراهم يشتریب

کاستن از اندازه  يبرا يگفت اگرچه در دوران هشت ساله دولت اصالحات، کارها و اقدامات

دولت هم همچون  نيانجام شد، اما چون در ا يسازيسازمان خصوص لیدولت همچون تشک

ر د يشد، لذا کاهش دیبازتول هاتدر بزرگ شدن اندازه دول مؤثر مؤلفهسه  ،يدولت سازندگ

 .شودينم دهيد داندازه دولت در اقتصا

 یسازی( موج دوم خصوصد

از  يديفصل جد يقانون اساس 88مصلحت نظام درباره اصل  صیمجمع تشخ ریتفس

بعد از انقالب است. چرا که  رانيکوچک کردن اندازه دولت در ا يو تالش برا يسازيخصوص

 کيدچار  يبخش خصوصقانون به  نيو نوع نگاه ا يقانون اساسمزبور،  هیاصالح بر اساس

خارج از موارد صدر  ياقتصاد تیدولت حق فعال ه،یحاصال نيا يشد. بر مبنا يتحول ساختار

 يبردارو بهره يقبل هايفعالیت)شامل تداوم  تیرا ندارد و موظف است هر گونه فعال 88اصل 

ساله چهارم )ساالنه  0برنامه  انينباشد، حداکثر تا پا 88صدر اصل  نياز آن( را که مشمول عناو

واگذار  يردولتیغ يو عموم يخصوص ،يتعاون هايبخش( به تیدرصد کاهش فعال 75حداقل 

قانون  88مذکور در صدر اصل  يهانهیدر زم تيريو مد تیمالک ،يگذارهيسرما نیکند و همچن

. مجاز است يو خصوص يتعاون هايبخشو  يردولتیغ يعموم يها و نهادهاتوسط بنگاه ياساس

به  ديدر اقتصاد کشور با يونکه سهم بخش تعا دارديقانون مقرر م نيا زین يدر سمت تعاون

بند  يهااستیس يبر مبنا نکهي. عالوه بر اابدي شيساله پنجم افزادرصد تا آخر برنامه پنج 70

مشمول صدر  يدولت يهادرصد سهام بنگاه 45شد،  بيتصو 0340سند که در سال  نيا« ج»

 يعموم يهاعام و بنگاه يسهام يتعاون يهاشرکت ،يخصوص هايبخشبه  ديبا 88اصل 

در  يقانون اساس 88اصل  يسند، هر چند اصالح نهاد نيا بيواگذار شود. با تصو غیردولتي

ند س نيدر دستور کار قرار گرفت، اما ا يو کاستن از اندازه بخش دولت يسازيخصوص يراستا

 ياديبا موانع ز بخش خصوصيبه  يبخش دولت يهابنگاه يدر واگذار يهمچون اسناد قبل زین
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 ثی. از حشودمي يبندمیتقس يو عمل يموانع در دو دسته نظر نيمواجه شده است که ا

ب سب يو خصوص يتعاون گر،يبه دو بخش د يدولت يهادرصد سهام بنگاه 45 يواگذار ،ينظر

آن  توانميبرسد که  ييدو بخش در اقتصاد کشور به رقم باال نيشده است که مجموع سهم ا

و  بخش خصوصيچون  گر،يد يکرد. از سو قلمداد سازيدر خصوصيافراط  يرا نوع

 جهیضعف است، در نت يدارا يو خارج يبه علت موانع داخل رانيدر ا يصنعت نينو يدارهيسرما

 ديخود محل اشکال و تردبخش  نيبه ا يدولت يهااز سهام شرکت اديحجم ز نيا يواگذار

در دوران حکومت  لستانهمچون انگ ،يسازيخصوص يموفق در اجرا ياست. تجربه کشورها

مند قدرت بخش خصوصي کي اوالًقسم از کشورها  نيامر است که در ا نيا يايمارگارت تاچر، گو

در ابتدا اندك و  يو خصوص يبخش دولت نیب يحجم واگذار ثانیاًوجود داشته و  شیاز پ

درصد از سهام  45 يگفت واگذار توانمياساس  نيبوده است. بر ا يجيصورت تدربه

خود باعث بدتر شدن روند  ست،ین ایامر مه نيکه بستر ا يطيدر شرا ،يدولت يهاشرکت

در  يدرصد 70 يسهم يبخش تعاون يقانون برا نيدر ا نکهيا مضافاً. شودمي يسازيخصوص

 يمقدار سهم مشخص نشده و دارا نيا صیتخص يکه مبنا ينظر گرفته شده است، در حال

 نيرو بوده است. به اروبه يادياز آغاز اجرا با موانع ز دسن نيا زین يعمل ثیابهام است. از ح

 نديو نه توده مردم توان شرکت و حضور فعال در فرآ بخش خصوصيکه نه  لیدل

گفت که چون در دهه اول بعد از انقالب  ديبا مسئله نيا حیرا ندارند. در توض يسازيخصوص

ها تشرک نيساختار ا ،يبخش دولت هب ياقتصاد يواحدها تيريو مد تیمالک يعالوه بر واگذار

ناتوان شده  و فیاز گذشته تضع شیب بخش خصوصي نيداده شده است، بنابرا رییتغ يبه دولت

 نيرا ندارند، بنابرا يدولت يهاسهام شرکت ديتوده مردم توان خرچون  گر،يد ياست. از سو

 ياصل صهمشخ نيبنابرا؛ شودمي يمنتف يسازيدر خصوص زیامکان مشارکت آنان ن

در روند  يو مردم بخش خصوصيبودن سهم مشارکت دو  زیناچ رانيدر ا يسازيخصوص

 است. يسازيخصوص

 رانیدر ا یسازیو موانع خصوص مشکالت

 عنوان کرد: ريز به شرحطور خالصه به توانميمشکالت را  نيا
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جامعه در خصوص رفاه باالتر  رشيتوسط دولت درباره پذ يعموم يسازعدم فرهنگ - 0

 يجامعه جهت برقرار يعدم آمادگ اي ،يبودن اقتصاد نسبت به حالت انحصار يدر حالت رقابت

 .يجامعه مدن طيشرا

 قانون مدون. بر اساس يسازيخصوص استیس يعدم اجرا - 7

 .يواگذار يهامشخص نبودن روش - 3

 شده. ادي يهااستیدر س يفیو ک يمشخص نبودن اهداف کم - 8

شور باز اقتصاد ک ياقتصاد کشور که به نامناسب بودن فضا طيمشکالت مربوط به شرا - 0

 .گردديم

جامعه،  ياسیخاص س يهابر گروه استیس نيا تأثیرگذاريکه شامل  ياسیمشکالت س - 6

 .شودمي …و  يو کارمند يکارگر يروهایمقاومت ن

، اندنداشته يها بافت سالمشرکت ني: چون ايدولت يهاشرکت يمشکالت ساختار - 2

 د.اننداشته بخش خصوصي ديجهت خر يچندان تینداشته و جذاب يتوان سودآور نيبنابرا

 منسجم و ضعف بورس اوراق بهادار. هياز فقدان بازار سرما يمشکالت ناش - 4

جهت  يياجرا وهیش گونهچیمفهوم که ه نيبه ا ينظارت يهااز جنبه يمشکالت ناش- 5

 استیس يفیو ک يقانون اهداف کم يط نکهيا به دلیل نینشده است. همچن ينیبشینظارت پ

 يامهيجر گونهچیه نینرفته است. همچن نینشده بود، در عمل امکان نظارت از ب ينیبشیپ

 ده است.نش ينیبشیپ يا گیرندگانکننده واگذار يهادستگاه وسطداده ت يبابت تخلفات رو

 .يقانون اساس 88اصل  ریاز موارد قانون نظ يبرخ ریحل مشکالت مربوط به تفس - 05

 شنهادهایو پ هاحلراه

به شرح  سازيخصوصيحل مشکالت  يبرا هاييراهمطالب عنوان شده  عیتوجه به جم با

 توسط نگارندگان مطرح است: ريز

مدت با توجه به و بلند مدتانیمدت، مدر کوتاه يسازيخصوص استیاهداف س - 0

 شود. ينیبشینظام پ يهااستیس

باشد، جهت نظارت انتخاب  ياسیو س يپر قدرت که برخوردار از قدرت علم يامجموعه - 7

 شود.
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بخش  يو خارج يداخل يگذارهيسرما نیو تضم نیتأممقررات و ضوابط الزم جهت  - 3

 فراهم شود. خصوصي

 نيو تدو هیجامعه ته ريپذبیاز بخش آس تيالزم و مناسب جهت حما يتينظام حما - 8

 و اجرا شود.

 يهاشهر هیدر کل يامنطقه يهاسالم بازار اوراق بهادار فراهم شود و بازار تیموانع فعال - 0

 نيبازار هستند در کمتر نيدر ا يگذارهيبه سرما ليکه ما يفرادا هیکشور فراهم شود تا کل

 فراهم شود. شانيامکان برا نيزمان ا

ه جامع طيشرا يو برقرار ياقتصاد جهان ،يتعامل با سازمان تجارت جهان ترعيهر چه سر - 6

 قرار دارد.( يدر مرحله فجر جامعه مدن رانيا شودميفراهم شود )هر چند گفته  رانيدر ا يمدن

 .هايواگذار استیاز ستخلفات  نهیکشور در زم ييو مقررات قضا نیقوان ينیبشیپ- 2

 وانيد رینظ ينظارت يهاخصوص جهت دستگاهبه يسازينظام مدون خصوص ينیبشیپ- 4

 کشور. يو سازمان بازرس يمحاسبات کشور و سازمان حسابرس

 منابع
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